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Bærum

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
Postboks 287,  1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90

E-post: rgb@c2i.net

      

 

Nr.192  

 

Referat fra 23. september 2003 
Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik og John-Harald Wangen  

 Meldt forfall: Anne Mine Bakke, Bente Nygaard og Geir Aasgaard 
Møte-leder: Tove Kjevik 

 Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Rune Heien kl. 15.00 til 16.00 

Vedlegg:  1/192  Arbeids-markeds-tiltak i Bærum kommune 
   (egen fil) ( http://www.baerum.kommune.no/files/Ksak065-03.doc ) 

 
 
 Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 191. 
Referatet ble godkjent. 

 
 
 

 Referat fra andre møter  

Ingen referat.  
 
 

 Avis-utklipp og nyheter 

  Utklipp fra Budstikka 10. september 2003  
om dårlig tilgjengelighet i det nye kultur-huset. 

 
  Lesebrev fra Budstikka 17. september 2003  

om innlegget fra Kultur-huset.  
 
 

http://www.baerum.kommune.no/files/Ksak065-03.doc
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  Beskjeder og informasjon  

Lørdag 25. oktober er det åpen dag på Hauger Verksted. 
  Arbeids-plassen er åpen fra 10.00 til 13.00 – vel møtt. 
   
  Onsdag 15. oktober til søndag 19. oktober  

er det landsmøte i NFU i Alta. 
 

Fredag 10. oktober er det seminar med Akershus fylkeslag.  
  Seminaret handler om empowerment – på vegne av seg selv. 
  ”Styre øksa selv” 
  Jon Erling, Lars-Ove, Lars Ole og John-Harald 

har veldig lyst til å dra.  
 
 

 Brev til gruppen 

Ingen brev. 
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
 
Arbeids-markeds-tiltak i Bærum kommune 
Rune Heien fortalte om  
hvordan de forskjellige tilrettelagte arbeids-plassene er styrt. 
Arbeids-plassene på Bjørnegård skal også tas med. 
 
Det er i dag vente-lister på tilrettelagt arbeid. 
 
Det blir ansatt flere tilretteleggere  
som kan jobbe med arbeid med bistand. 
 
Talsmann-systemet 
Viktig at det lages talsmenns-ordninger på alle arbeids-plasser. 

 Når man har mindre penger og må spare, 
eller skal gjøre ting annerledes på et sted, 
er det viktig at brukerne blir hørt. 

 
   

  

 Internett 
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  Fant frem referat fra et kommune-styre-møte. 
   

 @ E-post 

   Post fra Anne Kvaal.   
Hun synes valg-brosjyren var bra  
og ønsker fortsatt samarbeid med oss. 

 
 
 

SAKER  

. 

04/03 KOMMUNE-VALG 2003 
 
   Jon Erling så på TV  

at de i Oslo ikke hadde bokstav-skilt  
som viste alle bokstavene. 
 
Vi inviterer politikere fra Formannskapet til stafett. 
 
Der hvor John-Harald stemte  
var det for dårlig tilrettelagt for elektriske-rullestoler.   
Rampen klarte ikke vekten. 
 

Vedtak: Vi sender et brev til det nasjonale valgstyret.  
 
 
 
 
 

07/03 LOKAL KONFERANSE 2003 
OG VALG AV NYE MEDLEMMER I RGB 

Sjekke med Vivil og andre om de har planer  
   

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 
 
 

08/03 SVERIGE-BESØK 
  Forslag om å reise  

lørdag 11. oktober og tilbake mandag 13. oktober. 
Et annet forslag er  
fra lørdag 18. oktober til tirsdag 21. oktober. 
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  Kanskje dra lørdag 1. november til tirsdag 4. november  

hvis konferansen blir flyttet til januar 2004. 
   

Lars Ole har snakket med Klippan,  
men ennå ikke fått tak i riktig person 

 
Vedtak: Alle får vite hvordan det går med saken 

så fort vi vet noe mer. 
 
 
 

09/03 BEFARING PÅ KULTUR-HUSET 

 
Vedtak: Tilretteleggerne sørger for at  

innleverte innspill ren-skrives til neste møte. 
 
 
 

05/03 PRINSIPPER FOR SELVBESTEMMELSE 

     
Vedtak: Utsattes inntil videre. 

 
 

EVENTUELT 
 
Fritids-kalenderen, ny utgave, hva synes dere ? 
Invitere en fra NILK til å komme og fortelle om brosjyren  
og snakke om for og i mot det nye utseende på brosjyren. 
Vi kommer tilbake til dag for dette, 
 
Dele fritids-kontakter med hverandre. 
Ta også dette opp med NILK. 
 
Evaluering av ferie-planer. 


